
 

 

 

 

INSTRUCȚIUNILE 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 
 

Nr. ________ din ___.___.2017 
 

 

 

pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul 

afacerilor interne nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile 

de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

 

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni: 

 

ART. I - Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 45/2015 privind 

Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale 

Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 14 

mai 2015, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 11,  alineatul  (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Accesul în cadrul Corpului şi promovarea în posturi de conducere a instructorilor se face, 

de regulă, prin concurs organizat pentru ocuparea unei funcţii didactice vacante, cu îndeplinirea 

cumulativă a condiţiilor prevăzute de prezentele instrucţiuni şi a criteriilor specifice stabilite la 

nivelul instituţiei de învăţământ unde este prevăzută funcţia didactică;” 

 

2. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1
1
), cu următorul 

cuprins: 

„(1
1
) Pentru accesul, menţinerea și promovarea în cadrul Corpului trebuie să fie declarați apt din 

punct de vedere psihologic și medical, potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul menținerii în 

cadrul Corpului, confirmarea aptitudinii psihologice și medicale se realizează anterior începerii 

anului de învățământ.” 

 

3. La articolul 11 alineatul  (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) ocuparea funcţiei didactice se face prin mutare, detaşare ori împuternicire a instructorilor în 

cadrul Corpului din învăţământul postliceal, cu respectarea reglementărilor în domeniul 

managementului resurselor umane aplicabile în MAI”. 

 

 



4. La articolul 11, alineatele (3) și (7)  se abrogă. 

 

5. Articolul 13 se abrogă. 

 

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art. 14 - (1) Instructorii personal didactic de predare asociat (IDP - asociat) fac parte din rândul 

personalului MAI – polițist/militar/personal contractual și îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă 

strict determinată, fără a se depăşi un an şcolar/universitar, cu avizul consiliului profesoral şi 

aprobarea consiliului de conducere al instituţiei de învăţământ, respectiv avizul consiliului facultăţii, 

a consiliului de administraţie şi aprobarea senatului universitar. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care nu se pot acoperi normele 

didactice, IDP – asociat pot proveni și din rândul personalului a căror raporturi de serviciu cu MAI 

au încetat, cu drept la pensie de serviciu, dar care nu a împlinit vârsta standard de pensionare pentru 

limită de vârstă, potrivit legii. 

(3) Specialitatea studiilor de predare pentru IDP – asociat se stabileşte potrivit art. 10.  

(4) În vederea desfășurării activităților didactice de către IDP – asociat, condițiile prevăzute la 

art. 11 alin. (1
1
) se aplică în mod corespunzător.” 

 

7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și  va avea următorul cuprins: 

 „(2) Funcţiile de instructor personal didactic se ocupă prin concurs sau, după caz, prin alegeri. 

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice pentru instructorii din învăţământul superior 

sunt prevăzute în anexa nr. 1.” 

 

8. La articolul 25, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) IDA are atribuţii instructiv-educative de îndrumare-comandă-control la nivelul 

formaţiunilor de studiu; funcţiile prevăzute cu grad de ofiţer din cadrul structurilor de metodică–

planificare, din cadrul structurilor suport al procesului instructiv-educativ şi de la comanda 

formaţiunilor de studiu sunt funcţii de personal didactic auxiliar cu atribuţii didactice de predare şi 

de îndrumare pe linie de specialitate a studiilor absolvite. Activitatea didactică de predare a IDA nu 

poate depăși 20% din totalul activităţilor nedidactice cuprinse în fişa postului.” 

 

9. La articolul 31 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„c) ofiţerii din cadrul structurilor de metodică–planificare, a structurilor suport al procesului 

instructiv-educativ şi de la comanda formaţiunilor de studiu, au competenţele didactice prevăzute în 

cadrul normativ intern de la nivelul instituţiei de învăţământ, potrivit planurilor şi programelor de 

învăţământ.” 

 

10. La articolul 32 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“d) activităţi de dirigenţie, o oră convențională, suplimentar programului de învățământ 

săptămânal”. 

 

11. La articolul 36 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Instructorilor IDP care îndeplinesc funcţii de şefi de catedră, precum şi celor care au o 

activitate de peste 20 de ani în învăţământ li se micşorează norma didactică cu două ore. În situaţia 

îndeplinirii concomitent a celor două condiţii, micşorarea normei didactice se cumulează”. 



 

12. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instructorii personal didactic auxiliar de conducere 

auto au norma de 24 de ore”. 

 

13. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 37  Valoarea maximă a normei didactice 

Prin dispoziţie/ordin de învăţământ, directorul, respectiv comandantul instituţiei poate dispune 

mărirea normelor didactice la nivel individual, pe module, catedre sau pentru întreg personalul 

didactic - pe perioade determinate, fără a depăşi valoarea maximă a normei de 24 de ore”. 

 

14. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), instructorii au obligaţia profesională ca în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 

în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2.” 

 

15. Anexele nr. 1 - 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 2 la prezentele 

instrucțiuni. 

 

Art. II. Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

                           CARMEN-DANIELA DAN 

 

 

 

 

 


